
صادرات 933 ميليون دالر كاال
از خراسان  رضوى طى 5 ماه

پژوهشگران مشهدى 
داروى مهار خونريزى توليد كردند

قدس   ناظر گمركات خراســان  رضوى 
گفت: در پنج ماهه ابتدايى امســال صادرات 
خراســان رضوى از نظر وزنى 24 درصد و از 
نظر ارزش دالرى آن 21 درصد نســبت به 
مدت زمان مشابه رشــد داشته است.  اميد 
جهانخواه در نشســت خبرى اظهار داشت: 

صادرات استان ...

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكى  قدس 
مشــهد موفق بــه تهيــه و توليــد داروى 
مهاركننــده خونريزى هاى گوارشــى با نام 
«هموستاز» شــدند. خونريزى هاى گوارشى 
يكى از شــايع ترين علل مراجعه بيماران به 
پزشكان متخصص گوارش به شمار مى رود و 

توليد اين دارو نقش ...
.......صفحه 3 .......صفحه 2

گزارش گاردين از حواشى حضور زائران خارجى در مشهد سفارش سعودى ها بود
مديرعامل شركت آب منطقه اى 

خراسان رضوى در پاسخ به قدس:

فاضالب كشف رود 
مرگبار شده است

.......صفحه 4 

استاندار خراسان رضوى در جلسه شوراى ادارى:

.......صفحه 2

قدس   از آخرين وضعيت منابع آبى استان گرفته تا چگونگى 
انتقال آب از درياى عمان و شــمال هزار مسجد به مشهد، از 
آمــار چاه هاى غير مجاز اســتان تا اعتراف بــه جارى بودن 
فاضالبى مرگبار در كشف رود؛ خبرهايى بودند كه مديرعامل 

شركت آب منطقه اى ....

مرثيه 14 بندى براى «َكَشف رود» 
يك. دره َكَشــف رود را نخستين زيســتگاه «انسان ابزارساز» 
ناميده اند. در سال هاى 53 و 54 خورشيدى، دو پژوهشگر به 
نام هاى «على آريايى» و «كلودتيبو» كناره هاى كشــف رود را از 
حوالى روستاى «آبروان» در فاصله40 كيلومترى جنوب شرقى 
مشهد تا پيراموِن روستاى«بغبغو» كاويدند.  اين دو، 60قطعه 
ســاطور و تيغه گردآورى كردند كه پيشينه اش، دستكم به 
800 هزار تا يك  ميليون سال مى رسيد. ابزارهايى كه نشانگِر 
قديمى ترين ردپاى انسان در آسياى جنوب غربى بود. (سيماى 
ميراث فرهنگى خراسان/ لباف خانيكى، رجبعلى و تاريخ شهر 

.......صفحه 4مشهد/سيدى، مهدى).... 
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.......صفحه 3 

پروژه اى كه همچنان 
مشهد را تهديد مى كند

مـرگ 
40 آبراهه در 

كمربند جنوبى
قدس   اصرار مديران شهرى مشهد بر ادامه پروژه 
كمربند جنوبى در حالى در رسانه ها انعكاس مى يابد 
كه حجم تخريب اين پروژه از ديدگاه دانشــگاهيان 
و فعاالن حوزه محيط زيســت به مثابه از بين بردن 
ريشه هاى زندگى در مشهد اســت. از همان زمانى 
كه صداى خراشيدن كوه در ارتفاعات جنوبى مشهد 
شــنيده شد، مى شد مرگ طبيعت را در اين منطقه 
ديد؛ تنها نقطه اتصال مشــهد به كــوه كه مى تواند 
جريان هواى آلوده را از شهر خارج و موجب تلطيف 
هواى شهر شــود.اين تنفس گاه شهرى، چند سالى 
است كه خراشيده شده و ساختمان هايى بلند بر فراز 
آن ســاخته شده است كه تنها بخشى از يك برنامه 
بلند مدت براى تبديــل اين مناطق به تفرجگاه هاى 
شهرى است.تارنماى اطالع رسانى شركت آبادگران كه 
مجموعه اى ساختمانى را هم در بخشى از ارتفاعات 

جنوبى مشهد ساخته، از پروژه بزرگى ...

یاددا�ت
فرجام علوى



قدس   همچنان پيگير است

بازار كتاب گلستان، گلستان مى شود؟
ا��خار

سرور هاديان: بازار كتاب گلستان از جمله 
بازارهايى در مشهد است كه مى تواند با كمى 
درايت بــه يكى از بازارهاى خوب شــهرمان 
تبديل شــود؛ اما متأسفانه ديرگاهى است كه 
اين تصور از گلســتان وجود ندارد، چرا كه با 

بى مهرى فراوانى مواجه شده است. 
وارد بازارى مى شوم كه در بهترين جاى شهر 
واقع شــده است. يك طرف خيابان دانشگاه و 
آن طرف ديگرش به خيابان اسداللهى راه دارد. 
جايى كه هر دو طرف آن داراى موقعيت خوبى 
است كه يكى از مراكزعبور و مرور دانشجويان 

و جوانان وعابران زيادى است.

  كمى خالقيت 
جايى كه تجربه نشــان مى دهد با اندكى ذوق 
وســليقه، قابليت تبديل شدن به يك محيط 
كامالً دائمى فرهنگى و هنرى را دارد، مسقف 
كردن اين بازار با چترهاى رنگى در گذشــته 
يكى از همين تجربه هاســت كه بيشتر مردم 
شهرمان را براى ديدن و عكس گرفتن به اين 

بازار كشاند.

  امكانات خوب و بالاستفاده 
بازار كتاب گلســتان با 56 غرفه كه با اهداف 
مختلفى تشكيل شد تا محيطى فرهنگى باشد 

و ســبب افزايش فروش كتاب شــود، اما اين 
اهداف محقق نشــد. مكانى كه بيشترمغازه ها 
خالــى اســت.حوض  آبى هم خالــى از آب و 
ماهى است، اما فضاى سنگفرشى آن كه حس 
كوچه هاى خوب كودكى مان را ياد آورمى شود 
هنوز زيباست. جايى كه از تردد ماشين خالى 

است و مى توان هنوزهم با آرامش قدم زد.
با كمــى درنگ مى توان دريافت، بى شــك 
فضاســازى و زيباســازى و نورپردازى اين 

بازارچــه بــا كمتريــن هزينــه و به كمك 
خالقيــت هنرمنــدان شــهرمان، مى تواند 

بسيارساده اجرايى شود.

  مكان دائمى فرهنگى - هنرى
مى توان در كنار بازار كتاب به ارائه خدمات 
فرهنگــى و هنــرى هم پرداخــت و محلى 
دائمــى براى ارائه آثار هنرى معرفى شــود 
تا گردشــگران و زائــران عالقه مند به هنر 

اين اســتان امكان تهيه آثار هنرى را داشته 
باشند.اما متأسفانه تعطيلى كتاب فروشى هاى 
مختلف، درآمدزايى نداشتن و هزينه هاى بسيار 
زياد موجب شــده بازارچه كتاب مشــهد در 

آستانه تعطيلى قرار گيرد.
اين در حالى است كه ساعت كار اين بازار 9 
صبح تا 9 شــب است، اما بيشتر افرادى كه 
دراين بازار ديده مى شــوند، عابرانى هستند 
كه اين مســير رابراى ميانبرمسير استفاده 

مى كنند. 
شــايد يكى ديگر از ايرادهاى ايــن بازار، تك 

محصولى بودن و فصلى بودن آن است.

  فراخوان براى سرمايه گذارى
معاون فرهنگى و اجتماعى شــهردارى درباره 
وضعيت بازار كتاب گلســتان مشهد در پاسخ 
به خبرنگار ما مى گويد: طــى فراخوانى براى 
ســرمايه گذار، اعالم كرديم كه همكاران ما در 
معاونت اقتصادى بزودى اين فراخوان را براى 
بازار گلستان منتشر خواهند كرد كه كار را به 

دست سرمايه گذار خواهيم سپرد.
هادى بختيارى افزود: اين سرمايه گذار در بحث 
موضــوع فرهنگى و كتاب و ســاير خدمات و 
محصوالت فرهنگى مرتبط با آن شروع به كار 

خواهد كرد.

در حوالى امروز2

پژوهشگران مشهدى 
داروى مهار خونريزى توليد كردند

قدس: پژوهشگران دانشــگاه علوم پزشكى مشهد موفق به 
تهيه و توليد داروى مهاركننده خونريزى هاى گوارشى با نام 

«هموستاز» شدند.
خونريزى هاى گوارشى يكى از شايع ترين علل مراجعه بيماران 
به پزشكان متخصص گوارش به شمار مى رود و توليد اين دارو 

نقش مؤثرى در كاهش هزينه هاى درمان دارد.
داروى هموســتاز در نخستين جشــنواره طب ايرانى عنوان 

برگزيده در حوزه ثبت اختراعات را كسب كرد.
دانشــيار گروه داخلى گوارش و كبد دانشــگاه علوم پزشكى 
مشــهد در اين خصوص گفت: ايــن دارو به همت جمعى از 
اعضاى هيئت علمى گروه طب سنتى و گوارش اين دانشگاه 
از يك ماده طبيعى ســاخته شــده و پــس از طى مراحل 
تحقيقات آزمايشگاهى، بالينى و تأييد سازمان غذا و دارو با نام 

«هموستاز» به توليد انبوه رسيده است.
دكتر موسى الرضا حسينى افزود: اين دارو به شكل پودر و در 
خونريزى هاى گوارشى و ديگر موارد مورد نياز مورد استفاده 

قرار مى گيرد.
وى ادامه داد: طى آندوســكوپى پس از مشخص شدن محل 
خونريزى دستگاه گوارش بيماران، پودر هموستاز با حالل آن 
حل شــده و از طريق كاتتر آندوسكوپى كه در دو ميليمترى 
از محل خونريزى قرار مى گيرد به آهســتگى بر روى محل 
خونريزى ريخته مى شــود. پس از استفاده از دارو طى پنج تا 

40 ثانيه خونريزى به طور كامل قطع مى شود.
اين پزشــك متخصص گفــت: داروى هموســتاز در مهار 
خونريزى هاى جراحى از جمله سزارين و يا زخم هاى پوستى 

نيز كاربرد دارد.

استاندار خراسان رضوى در جلسه شوراى ادارى:
گزارش گاردين از حواشى حضور زائران 

خارجى در مشهد سفارش سعودى ها بود 

قدس: استاندار خراسان رضوى گفت: بزرگ نمايى برخى 
مســائل در مورد زائــران خارجى ، توطئه دشــمن براى 
برانگيختن غيرت جوانان ايرانى و زير ســوال بردن امنيت 
شــهر اســت كه رســانه ها بايد در اين زمينه هوشمندانه 

برخورد كنند.
عليرضا رشيديان در نشست شوراى ادارى خراسان رضوى 
افزود: وجود فساد اخالقى را انكار نمى كنم اما يقين مى دانم 

در پشت اين ماجراها دست دشمن در كار است.
وى با اشاره به اينكه گزارش گاردين از  ، اظهار داشت:گزارش 
دو ســال قبل گاردين در مورد شرايط زائران خارجى در   به 
سفارش سعودى ها بود و با واقعيت فاصله زيادى داشت و دارد.

وى ادامه داد: اين در حالى اســت كه بيش از 90 درصد زائران 
خارجى به همراه خانواده خود ســفر مى كنند و بيشتر آن ها 
عاشــق حضرت امام رضا (ع) هستند، از سوى ديگر كدام فرد 
عاقل كشــور آزاد خود را رها مى كند و بــراى ارتكاب موارد 
غيراخالقى وارد كشورى مى شود كه مجازات هاى سنگين براى 

ارتكاب به مفاسد اخالقى وجود دارد.
رشــيديان همچنين  اظهار داشــت: بسترهايى كه دشمن 
براى ايجاد بحران امنيتى در داخل كشور دنبال مى كند در 
حوزه كارى مديران است لذا به جاى فرار از معضالت بايد با 

آن مواجه شده و نسبت به حل مشكل اقدام كنيم.
وى با تاكيد بر اينكه براى حل مشــكالت در صورت لزوم 
بايد از مشــاركت فرادستگاهى نيز اســتفاده شود، افزود: 
اجازه ندهيم، تحريم هاى دشــمن تبديل به تحريم درونى 

و خودساخته شود.

اولين گروه حجاج خراسانى امروز 
وارد مشهد مى شوند

مهر: مديــر كل هماهنگى امور رفاهى زائران اســتاندارى 
خراســان رضوى از ورود اولين كاروان حج 97 خراســان 

رضوى به مشهد در روز دوشنبه خبر داد.
مهدى فروزان اظهاركرد: ســاعت ورود نخســتين كاروان 
حجاج خراسانى به فرودگاه بين المللى شهيد هاشمى نژاد 
مشــهد 12:45 دقيقه اعالم شــده و از استقبال كنندگان 
درخواســت مى شود در راستاى تســهيل خروج حجاج از 
ترمينال 3 فرودگاه مشــهد كه مخصوص زائران حج است 
از ازدحام در اين مكان جلوگيرى كنند. مديركل هماهنگى 
امور رفاهى زائران اســتاندارى خراســان رضوى بيان كرد: 
طبق برنامه ريزى انجام شده بازگشت 13 هزار و 515 نفر 
از حجاج استان هاى خراســان رضوى، شمالى و بخشى از 
زائران خراسان جنوبى از فرودگاه مشهد انجام خواهد شد. 
فروزان با اشــاره به بازگشت حجاج با 40 پرواز از عربستان 
ســعودى به مشهد گفت: عمليات بازگشت حجاج از پنجم 
تا بيستم شــهريور ماه و تا پايان بازگشت همه كاروان هاى 
خراسان رضوى به كشور طبق برنامه ريزى انجام شده ادامه 

خواهد داشت.
وى بيــان كرد: از مجموع اين تعــداد حجاج، 11 هزار زائر 
مربوط به استان ما، 2380 زائر مربوط به خراسان شمالى و 

يك كاروان 135 نفرى مربوط به خراسان جنوبى هستند.

رونمايى از 7 طرح دانش بنيان 
در پارك علم و فناورى خراسان 

قدس: هفت طرح دانش بنيان به مناسبت هفته دولت طى 
مراسمى در پارك علم و فناورى در مشهد رونمايى شد.

طرح نمك زدايى از نفت خام، توليد ماشين هاى تخصصى برش 
سى.ان.سى، لوله فايبرگالس مغزه گيرى چاه هاى نفت، ساخت 
ثبت كننــده داده يا داده بردار(ديتا الگر) براى مانيتورينگ و 
تشــخيص خوردگى لوله  هاى نفت و گاز، طرح تهيه و انتشار 
كتاب هاى تصويرسازى شــده صادراتى، نرم افزار شناسه دار 
كردن پرداختى هاى اشــخاص و ســامانه مديريت هوشمند 

ايستگاه پمپاژ در اين مراسم رونمايى كرد.
قربان ميرزايى، معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه 
منابع انســانى استاندارى خراســان رضوى در حاشيه اين 
مراسم به خبرنگاران گفت: در شرايط امروز كشور و جهان 
بايد بيش از هر زمان ديگــرى به حوزه فناورى هاى دانش 
بنيان بها و آن را توســعه داد. بايد زمينه و بســترى ايجاد 
كرد تا جوانانمان بتوانند انرژى و توان خود را در اين حوزه 

نشان دهند.

گشايش نمايشگاه «نقاشي خط» در نيشابور
نيشــابور- خبرنگارقدس: همزمان با بزرگداشــت دهه 
فرخنده واليت وهفته دولت نمايشگاه نقاشي خط آثار هنرمند 
نيشابوري «رضا اسعدى» در نگارخانه آتيه تحت نظارت اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمى نيشابوربرپاشد.
مســئول هنرى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نيشابور اظهار 
كرد: هنرمندان نيشــابوري در رشــته هاي هنري بخصوص 
نقاشي توانسته اند آثار مانايي را تاكنون از خود بر جا گذارند و 
در اين رهگذر نمايشگاه نقاشي خط در صدد است آثار هنري 
جديدي را از هنرمند نيشــابوري «رضا اسعدى» به مخاطب 
ارائه كند و همزمان با بزرگداشت دهه فرخنده واليت وهفته 

دولت برپاشده است.
حميدرضا آتشــي به تكنيك، سبك و موضوع اين نمايشگاه 
اشاره كرد و گفت: اين نمايشگاه داراي تكنيك آكروليك روى 
بوم وجوهر روى كاغذ اســت وبا سبك مدرن طراحي شده و 
موضوعات آن اشعار خيام نيشابورى وحافظ شيرازى مي باشد.
اين نمايشگاه تا 7 شــهريور97 هر روز از ساعت 18 الي 21 
بعد از ظهــر در محل نگارخانه آتيه ويژه عموم عالقه مندان 

داير مي باشد.
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فارس: محمدجواد استادى كه هم تجربه فعاليت هاى حوزوى 
و هم دانشــگاهى را در كارنامه خود دارد، اين روزها ســكان 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى را در دست گرفته است، او كار 
سختى را در پيش دارد و در كنار سليقه هاى مختلف فرهنگى 
اجتماعى بايد بتواند حاشــيه هاى فرهنگ و هنر اين شهر را 
كنتــرل كند. بخش هايى از گفت وگوى فارس با رئيس اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمى را در ادامه بخوانيد:

با توجه به اينكه شما تازه رئيس اداره فرهنگ و ارشاد   
شديد و با توجه به اينكه اين شهر متفاوت تر از ساير 

شهرها است، چه برنامه هايى براى اين شهر داريد؟
بايد دانســت هر جامعه اى، هر شــهر و هر تمدنى مبتنى بر 
مسئله اى به نام هويت معنا مى يابد و هر جامعه اى هويت ويژه 
خويش را دارد، به طوركلى جامعه ايرانى هويت شناخته شده اى 
دارد و همه ما امروز به عنوان يك ايرانى داراى هويتى مشترك 
هستيم.جدا از قوميت هايمان همه ما در ايران زندگى مى كنيم 
و همه ما ايرانى هستيم، اما جداى از اين تعريف ايرانى هركدام 
از مــا در يك جغرافياى ريزترى زندگى مى كنيم، درواقع هر 
شهرى از يك خرده فرهنگ تشكيل  شده است.با توجه به اين 
موضوع طبيعتاً مشهد با شــهرى مانند شيراز متفاوت بوده 
و شــيراز نيز با متفاوت اســت، چراكه هركدام از اين شهرها 
خرده فرهنگ هاى مختص خود را دارند و اين بدين معنا نيست 
كه   با شهرهاى ديگر ايران فرق مى كند و تافته اى جدا بافته 
اســت.بلكه   خرده فرهنگ خود را دارد، همان طور كه ساير 
شــهرها خرده فرهنگ هاى خودشان رادارند، اين نكته بسيار 
مهمى است كه بايد در سياست گذارى فرهنگى به آن توجه كرد.

 منظورم از تفاوت بيشتر وجود بارگاه امام رضا (ع) و 
بين المللى بودن شهر بود و همين باعث به وجود آمدن 
ظرفيت ها و آسيب هايى شود كه خاص اين شهر است؟

بايد به اين موضوع توجه كرد كه بارگاه امام رضا (ع)سبب ايجاد 
يك پتانسيل عظيم در اين شهر شده است.

ظرفيت ديگرى وجود دارد كه ســاير شهرها از اين ظرفيت 
بى بهره اند، وجود نهادهاى توانمندى چون آستان قدس رضوى 
و همچنين مديريت شهرى باتجربه بوده كه وجود اين نهادها 

يك امتياز بزرگ است.
بــا توجه به اين مقدمه اى كه عنوان شــد، عرض مى كنم كه 
برنامه هايى كه براى اداره ارشاد   لحاظ مى شود، برنامه هايى 

است كه بر اساس اين نكات طراحى و اجرا مى شود.
همچنين معتقدم يكى از ابزارهاى مهم حل مسئله گفت وگو 
است كه بايد اين نوع حل مسئله را در اجرا كرد، اگر شما سيره 
امام رضا(ع) را ببينيد، متوجه مى شويد كه مسئله گفت وگو در 
سيره امام رضا(ع) چقدر پررنگ است و ما با تأسى از شخصيت 
اين امام بزرگوار از ابزار گفت وگو براى حل مســئله استفاده 

مى كنيم.

اتاق فكر شما از چه اقشارى تشكيل  شده است؟
بخشــى از اصحاب فرهنگ و هنر هســتند، يعنى اشخاص 
حقيقى از حوزه فرهنگى و هنرى و متعلق به ساليق گوناگون، 
بخشى نيز از فضاهاى رسمى نيز در اين اتاق فكر حضور دارند، 

آنچه من از آن دورى مى جويم سياست زدگى است.
ما مجــرى سياســت هاى دولت هســتيم و به عنوان يك 
دستگاه دولتى همان سياست هاى دولت را كه سياست هاى 

نظام است را پيگيرى مى كنيم، اما كار را آغشته به نگاه هاى 
سياســى نمى كنيم.همان طور كه الزم اســت از برگزارى 
نمايشــگاهى مانند نمايشگاه مشــهد دوست داشتنى كه 
به نظر من اقدامى مثبت و مفيد درراســتاى رويدادسازى 
بود، حمايت كنيم، به همان ميزان نيز بايد از نوآورى هايى 
چون برخى نشرياتى كه هم اكنون مديريت شهرى جديد 
راه اندازى كرده، يا برخى فضاســازى هاى شــهرى بسيار 
خوب چون اســتفاده از تصوير فرهيختگان در سطح شهر 
حمايت كنيم، نبايد نگاه سياســى ما ســبب شــود، اين 
اقدامات خوب را نفى كنيم، كار خوب، خوب است و نبايد 
با عينك سياســى مورد قضاوت قرار گيرد، درزمانى كه در 
تهاجم شــديد فرهنگى دشمن قرار داريم، اين دودستگى 
و چنددســتگى ها و اين نگاه هاى سياسى به فرهنگ ضربه 
مى زند، درحالى كه ما همه سربازان يك سيستم هستيم و 

بايد به هم كمك كنيم كه اين اتفاق نيفتد.

رئيس جديد اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى مشهد با تاكيد بر ضرورت نگاه غير سياسى به اقدامات فرهنگى :

«مشهد دوست داشتنى» يك رويدادسازى مثبت بود

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
@quds95 :كانال سروش

برگزارى محفل معنوى انس با قرآن 
در بشرويه با حضور قاريان ممتاز كشورى

بشرويهـ  خبرنگار قـدس: با حضور قاريان ممتاز كشورى و 
استانى خراسان رضوى محفل معنوى انس با قرآن در بشرويه 

برپا شد. 
در اين مراســم معنوى قاريان ممتاز و برجســته كشورى و 
استانى از جمله «ابراهيم عقيلى» نفر اول مسابقات كشورى و 
بين المللى قرآن سازمان اوقاف و امور خيريه و «سجاد انصارى 

پور» نفر برتر مسابقات قرآنى استانى حضور داشتند.
اين مراســم معنوى در راســتاى برپايى برنامه هاى مختلف 
فرهنگــى كنگره بزرگ 2000 شــهيد خراســان جنوبى و 
همچنين فرارســيدن هفته دولت در حسينيه شهداى اين 

شهرستان برگزارشد.

شهر بار نيشابور 
پايتخت سيب كشور است

نيشابور- خبرنگارقدس: سرپرست معاونت سرمايه گذارى 
اداره كل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى 
خراســان رضوى گفت: حضور و مشاركت جدى و هدفمند 
در رويدادهاى گردشگرى ابزارى قوى براى بازاريابى و معرفى 

شهر توريستى بار است.
احمد دينارى افــزود: بار كه از ســال 1388 تبديل به يك 
سكونتگاه شهرى شده است به واسطه قرارگيرى در يك دره 
سرســبز،حاصلخيز و همچنين آبشار پرآب با ارتفاعى بالغ بر 
220 متر به مقصدى ويژه براى گردشگران داخلى تبديل شده 

است.
وى خاطرنشان كرد: شهر بار نيشابور در كنار رودخانه پر آب و 
با توجه به محصوالت باغى سيب از اين شهر به عنوان پايتخت 

سيب كشور نام برده مى شود.

دانش آموزان مشهدى ناحيه 2 گل كاشتند 
از نفرات برتر مسابقات 

فرهنگى و هنرى كشورتجليل شد

قدس: معاون پرورشى و تربيت بدنى اداره آموزش و پرورش 
ناحيه 2 مشهد به خبرنگار ما گفت: با حضور مدير، معاونان و 
جمعى از كارشناسان اين اداره از سه دانش آموز برتر اين ناحيه 
كه در مسابقات فرهنگى و هنرى كشور حائز رتبه برتر شدند 

در محل كانون فارابى تجليل شد. 
سيدمهدى موســوى افزود: عليرضا عزيز پور، مقام اول شعر 
كشــورى؛ مهدى اســعدى، مقام اول پژوهش كشــورى و 
اميرحسين رحمانيان مقام اول مشبك فلز كشورى را كسب 

كرده اند.
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فاطمه معتمدى: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراســان رضوى در پاســخ به 
خبرنگار ما مبنى بر شمار بيكاران اضافه شده استان به جامعه بيكار استان از ابتداى سال 
جارى تاكنون اظهار داشت: طبق آمار مركز آمار ايران و همچنين شاخص هاى مربوط به 
فضاى كسب و كار نشان مى دهد نرخ بيكارى در خراسان رضوى در بهار امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته با 3/6 درصد كاهش از 14/3 درصد به 10/7 درصد رسيده 
است. محمد سنجرى كه در نشست خبرى سخن مى گفت، افزود: استان از حيث نرخ 
بيكارى در بين ســاير استان ها در جايگاه و رتبه دهم كشــور قرار دارد و از باب ميزان 

كاهش نرخ بيكارى، باالترين در كشور است.

 16 درصد اشتغال ايجاد شده در كشور سهم خراسان رضوى
وى با بيان اينكه عملكرد اســتان در ســال گذشــته در حوزه ايجاد اشتغال به اذعان 
مسئوالن قابل قبول بوده است، اضافه كرد: در سال گذشته استان توانست 123 هزار و 
900 نفر به آمار شاغلين خراسان رضوى اضافه كند كه اين ميزان شغل معادل 16 درصد 
اشتغال ايجاد شده در كشور است.وى با بيان اينكه ايجاد 110 هزار فرصت شغلى جديد 
در سال جارى در استان هدف گذارى شده است، تصريح كرد: از اين تعداد طى 5 ماهه 

امسال 28 هزار شغل در استان ايجاد شده است.
وى در پاســخ به پرســش ديگر خبرنگار ما مبنى بر چالش جامعه كارگرى استان با 
قراردادهاى ســفيد امضاء و موقت خاطرنشان كرد: موضوع قراردادهاى موقت و سفيد 

امضاء يكى از چالش هاى جامعه كارگرى و حوزه روابط كار بين كارگر و كارفرماست.

 90 درصد قراردادهاى كارى موقت است
سنجرى ادامه داد: به اذعان صحبت هاى مسئوالن شايد بيش از 90 درصد قراردادهاى 

كارى كه بين كارگر و كارفرما تنظيم و منعقد مى شود موقت است.
وى با اشاره به آسيب شناسى اين موضوع گفت: قراردادهاى موقت يكى از موانع بهره ورى 
بنگاه هاى اقتصادى است به عبارت ديگر اگر بنگاهى به دنبال بهره ورى و افزايش آن است 
بايد بســتر را براى اين مهم فراهم كند كه يكى از بسترها در اين بخش امنيت شغلى 
كارگر اســت. وى آمار جامعه بيكار استان را 260 هزار نفر اعالم كرد و گفت: جمعيت 

كارگرى استان يك ميليون و 200 هزار نفر است.
وى با ارائه گزارش عملكرد اين اداره از شهريور سال گذشته تاكنون با اشاره به اينكه طى 
اين مدت 12 هزار و 294 دادخواست توسط مراجع حل اختالف طرح و رسيدگى شد، 
اذعان داشت: طى يك سال اخير استان با 11 درصد كاهش ورودى شكايات به مراجع 
حل اختالف مواجه شده است چرا كه تالش بر اين بوده و هست كه اختالفات فى مابين 
جامعه كارگرى با كارفرما با اســتفاده از خدمات ميز خدمت و مشاوره از طريق سازش 
حل شود.سنجرى افزود: در سال گذشته حوادث ناشى از كار در استان 13 درصد كاهش 

داشته است و شمار حوادث ناشى از كار 914 مورد بوده است.

 17 هزار دريافت كننده بيمه بيكارى در استان
وى در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر 17 هزار و 114 نفر در اســتان مقررى بيمه 
بيكارى دريافت مى كنند، تصريح كرد: يكى از برنامه هاى اين اداره تالش براى برگشت 
مجدد اين افراد به بنگاه و اشتغال مجدد آنان است كه در اين رابطه طى سال گذشته 
هزار و 829 نفر از مقررى بگيران بيمه بيكارى اشتغال مجدد و بازگشت به كار داشتند.

 70 واحد كاريابى داخلى 
ســنجرى با اشاره به ثبت نام 44 هزار و 680 نفر در سال گذشته به عنوان جويندگان 
كار در كاريابى هاى استان خاطر نشان كرد:از اين تعداد 15 هزارو 577 نفر از طريق اين 
مراكز به بنگاه هاى اقتصادى معرفى شدند و در نهايت 10 هزار و 468 نفر جذب شدند.

  مجوز فعاليت 8 واحد كاريابى خارجى 
وى آمار كاريابى هاى داخلى استان را 70 واحد اعالم كرد و گفت: طى سال گذشته نيز 

هشت واحد كاريابى خارجى مجوز فعاليت دريافت كردند. 
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان با اشاره به 41 ميليارد تومان منابع مالى در 
سال گذشته در حوزه مشاغل خانگى در خصوص اشتغال روستايى نيز يادآور شد:از 10 
هزار و 671 طرح براى دريافت تسهيالت اشتغال زايى روستايى معرفى شده به بانك هاى 
عامل 2195 طرح منجر به انعقاد قرارداد و از اين بين 1969 طرح موفق به دريافت 140 

ميليارد تومان تسهيالت شدند كه تعهد اشتغال اين طرح ها 4112 نفر است.

 7000 تعاونى فعال در استان
وى در بخش ديگر با اشاره به آغاز هفته تعاون از 10 تا 16 شهريور ماه آمار تعاونى هاى 
فعال خراســان رضوى را 7000 تعاونى با 3 ميليون عضو اعالم كرد و يادآور شــد: اين 
تعاونى ها در 16 گرايش فعال و 115 هزار نفر در بخش تعاون شاغل هستند.سنجرى با 
بيان اينكه طى سال گذشته 428 تعاونى با 653 نفر عضو و اشتغال 7519 نفر تشكيل 
شــد، اضافه كرد:همزمان با هفته تعاون در سال جارى 25 طرح تعاونى به ارزش 319 
ميليارد تومان سرمايه گذارى و با اشتغال 7600 نفر افتتاح مى شود.وى برگزارى نمايشگاه 
توانمندى تعاونى ها با حضور بيش از 1000 تعاونى و همچنين تجليل از 21 تعاون برتر 
اســتان را از ديگر برنامه هاى هفته تعاون در خراسان رضوى اعالم كرد و گفت: استان 
داراى 22 تعاونى مرزنشين است.الزم به ذكر است در اين جلسه آمار تعاونى هاى غيرفعال 
استان به گفته يكى از مسئوالن حوزه تعاون خراسان رضوى 3000 تعاونى اعالم شد و 
گفته شد برابر دستورعمل اين تعاونى ها بايد از جهت فعال يا انحالل تعيين تكليف شوند. 

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان در پاسخ به قدس:

90 درصد قراردادهاى كارى خراسان رضوى موقت است
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يك انفجار، يك هشدار
صبح شــنبه وقوع انفجارى مهيب در شهرك شهيد رجايى 
مشهد و مرگ 10 نفر از ساكنان سه منزل مسكونى كه در اين 
انفجار تخريب شد، بار ديگر گوشه اى از ده ها مشكل ايمنى 
و مانع بر سر امدادرسانى در كالنشهر مشهد را به رخ كشيد.

به طور مشخص در محل وقوع حادثه (خيابان پورسينا) كوچه 
باريك و يك مترى منتهى به ســاختمان هاى تخريب شده، 
مانع بزرگى در اســتفاده از تجهيزات سنگين و خودروهاى 
امــدادى بود و به عبارت ديگر هر چند آتش نشــانى، هالل 
احمر و حتى نيروهاى مردمى با دستان خالى و ابزار و وسايل 
معمولى اقدام به كنار زدن آوار و بيرون كشــيدن مجروحان 
و قربانيــان از زير خروارها آجر، آهن و خاك كردند اما آنچه 
مسلم است اينكه دقايق طاليى نجات حادثه ديدگان از دست 
رفت و چه بسا اگر امكان استفاده از ماشين آالت و تجهيزات 
امداد و نجات وجود داشــت، تعداد تلفات اين حادثه بسيار 

كمتر مى بود.
در عين حال به تأييد كارشناسان و متوليان ايمنى، دومين 
كالنشهر كشــور همواره آبستن حوادث اســت؛ بسيارى از 
محالت و خيابان هاى مشــهد شرايط مشــابهى دارند و در 
صورت بروز حادثه بويژه زلزله و آتش سوزى؛ امكان دسترسى 
خودروها و تجهيزات امدادرســانى به مناطق آســيب ديده 
وجود ندارد. عالوه بر اين خيلى از ســاختمان هاى شــهر از 
اســتحكام و استانداردهاى ايمنى برخوردار نيستند و تخلف 
فروشى شهردارى طى سال هاى گذشته بر اين مشكل دامن 
زده است، تا جايى كه امروزه در خيابان هاى اصلى شهر هم 
به دليل نبود پاركينگ و پارك خودروها در حاشــيه معابر، 
تراكم جمعيتى نامتناسب با ظرفيت كوچه هاى كم عرض و 
دسترسى محدود به برخى محالت واقع در حاشيه بزرگراه ها 
و خيابان هاى شلوغ و پرترافيك، از جمله دغدغه هاى اصلى 

مسئوالن دستگاه هاى امداد و نجات مشهد به شمار مى آيد.
از ســوى ديگر در بسيارى از ساختمان هاى تجارى، عمومى 
و بلندمرتبه دومين كالنشهر كشور كه هر روزه پذيراى ده ها 
و شــايد صدها نفر از ساكنان، كســبه و مراجعان هستند، 
اســتانداردها و الزامات ايمنى رعايت نشــده و هشــدارها و 

تذكرات كارشناسان، ناديده انگاشته شده است.
اين در حالى اســت كه پايين بودن سطح آگاهى و آموزش 
شهروندان هم به عنوان يكى از اصلى ترين دغدغه هاى موجود 
در اين زمينه به شمار مى آيد. به عنوان نمونه در حادثه اخير 
هر چند منبع نشــت گاز منجر به انفجار منازل مســكونى 
خيابان پورسينا مشخص شده اما آنچه معلوم است اينكه اين 
اتفاق ناشى از بى احتياطى و ناآگاهى حداقل يكى از ساكنان به 
وقوع پيوسته است. اتفاقى كه اگر شهروندان از عواقب مرگبار 
و فاجعه آفرين آن آگاه  بودند، هرگز شاهد وقوعش نمى شديم.
اين مسئله، وظيفه سنگين اطالع رسانى و آموزش همگانى 
دستگاه هاى متولى و حتى فرهنگى را خاطرنشان مى كند و بر 
اين مهم تأكيد كرد كه به طور قطع در اين زمينه كم كارى 

صورت گرفته است.
موضوع تأســفبار ديگرى كه اين بار نيز همچون گذشــته 
خودنمايى مى كرد و در روند امدادرسانى و نجات جان آسيب 
ديــدگان تا حد زيادى اخالل به وجود آورده بود، تجمع عده 
زيادى از شهروندان موبايل به دست، در مسير تردد مأموران 
آتش نشــانى، هالل احمر، اورژانس و به طور كلى امدادگران 

بود.
اين مســئله نيز همچنان كه بارها تأكيد شده از پايين بودن 
ســطح فرهنگ برخى از شــهروندان كه ظاهراً هيچ حس 
نوعدوستى هم ندارند، ناشى مى شود. مشكلى كه تا برطرف 
شدن آن از طريق فرهنگ سازى و آموزش همگانى، الجرم 
نيازمند حضور به موقع و اتخاذ تدابير الزم از ســوى نيروى 

انتظامى است.
در پايان ذكر اين نكته ضرورى است كه با توجه به نابسامانى 
و كاستى هاى موجود در حوزه امنيتى دومين كالنشهر كشور 
و در مرحله نخست مديريت شهرى مشهد بايد با اتخاذ تدابير 
و برنامه ريزى هاى كارشناســانه، سريع و قاطعانه وارد عمل 
شــده و ضمن حساسيت به خرج دادن در صدور پروانه هاى 
ساختمانى، نسبت به رفع بسيارى از مشكالت نظير تعريض 
معابر باريك و رفع موانع امدادرسانى در محالت اقدام كنند 
همچنين دستگاه قضايى پيرو تذكرات و دستوراتى كه پيش 
از اين صادر كرده با جديت مالكان ســاختمان ها و مسئوالن 
دستگاه هاى اجرايى را نسبت به ايمن سازى اين فضاها مجاب 

كرده و با متخلفان برخورد قاطع قانونى صورت دهد.
دستگاه هاى متولى ايمنى، مديريت بحران و حوادث نيز بايد 
ضمن شناسايى نقاط پرخطر شهر، راهكارهاى علمى و عملى 
براى رفع مشكالت و كاستى هاى موجود را شناسايى و نسبت 

به رفع آن اقدام كنند.

باغ وحش مشهد بازگشايى شد

قدس: از سوى معاون دادستان مشهد مجوز بازگشايى مجدد 
و مشروط باغ وحش مشهد صادر شد.

قاضى محمد بخشــى  محبى در اين باره توضيح داد: در پى 
بازديدى كه از سوى نماينده دادستانى از باغ وحش صورت 
گرفت، جلسه اى با حضور مالكان و مديران باغ وحش مشهد 
برگزار شد كه در آن نماينده دامپزشكى گزارشى از روند بهبود 
وضعيت باغ وحش مشــهد ارائه كرد كه پس از تعهد مالك 
باغ وحش مبنى بر اينكه تمامى ضوابط و مقررات در جهت 
بهبود وضعيت باغ وحش و ارائه خدمات بهتر خواهند داشت، 
با پيشــنهاد دامپزشكى مبنى بر بازگشايى مجدد اين مكان 

موافقت شد.
وى با اشاره به اينكه از ديروز باغ وحش بازگشايى شده، گفت: 
مالكان باغ وحش بايد ضوابط و تعهدات را رعايت كنند و در 
مدتى كه باغ وحش تعطيل بود گزارش هايى از باغ وحش هاى 
ديگر كشــور نيز ارائه شد و توقع داريم كه سازمان حفاظت 
محيط زيست  با توجه به حساسيتى كه در اين زمينه وجود 

دارد، تذكرات الزم به باغ وحش ها ارائه دهد.

طى 5 ماهه گذشته محقق شد
صادرات 933 ميليون دالر كاال

از خراسان  رضوى

تسنيم: ناظر گمركات خراسان  رضوى گفت: در پنج ماهه 
ابتدايى امســال صادرات خراســان رضوى از نظر وزنى 24 
درصد و از نظر ارزش دالرى آن 21 درصد نســبت به مدت 

زمان مشابه رشد داشته است. 
 اميد جهانخواه در نشســت خبرى اظهار داشــت: صادرات 
استان در پنج ماهه امســال بيش از 933 ميليون دالر و به 
وزن بيش از يك ميليون تن بوده كه نســبت به مدت زمان 
مشابه در سال گذشته از نظر وزنى 24 درصد و از نظر ارزش 

دالرى 21 درصد رشد داشته است.
وى ادامــه داد: واردات ما در پنج ماه امســال بيش از 156 
ميليون دالر و با وزن بيش از 128 هزار تن بوده كه اين ميزان 
نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 5 درصد در وزن 
و 9 درصد در ارزش رشــد داشته و تراز تجارى استان با اين 

اعداد و ارقام مثبت و معادل 777 ميليون دالر بوده است.
ناظرگمركات خراســان رضوى تصريح كرد: عمده كشورهاى 
مقصد صادراتى استان خراسان رضوى افغانستان، تركمنستان، 
عراق، امارات و تاجيكستان بوده و عمده كشورهاى مبدأ واردات 

ما هم تركيه، امارات، روسيه، ازبكستان و پاكستان بوده است.
جهانخــواه ادامه داد: عمده كاالهاى صادراتى ما از اســتان 
زعفران، فرآورده هاى نفتى، ميوه و تره بار، منســوجات، مواد 
غذايى و محصوالت پالستيكى بوده و عمده كاالهاى وارداتى 
پنبــه، برنج، واگن، كنجاله، لوبيــا و دانه هاى روغنى بوده و 
ترانزيت استان نيز در طول پنج ماهه امسال نسبت به مدت 

زمان مشابه در سال گذشته 12 درصد رشد داشته است.
ناظر گمركات خراسان رضوى در ارتباط با مشكالتى كه در 
مرز سرخس براى كاميون ها به وجود آمده است، تصريح كرد: 
ما از طريق دفتر همكارى هاى بين المللى گمرك جمهورى 
اسالمى ايران، نمايندگى وزارت خارجه و ساير مبادى قانونى 
در حال پيگيرى اين مشكل هستيم و اميدواريم كه بزودى 

اين مشكل رفع شود.
جهانخــواه افزود: هــم اكنون حــدود 250 كاميون در مرز 
سرخس توقف كرده اند و ساير كاميون ها هم به مرز لطف آباد 
انتقال داده شــده اند كه طبيعى است برخى از رويه ها در آن 
مرز هم به علت تعداد باالى كاميون ها با اختالل مواجه شود، 

اما وضعيت به حالت اضطرارى نرسيده است.

3
دوشنبه  5 شهريور 1397

 15 ذى الحجه 1439 27 آگوست 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8767  ويژه نامه 3152 

در شهـر شماره پيامك: 300072305

رخ � رخ

مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال 
بنابراين  نشست،  ثمر  به  از سوى شما خوانند     گان گرامى  سوژه 
با پاسخ خود     ، ما را د     ر  اميد     واريم مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى 
اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 

300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 دره شمخال از اغراق تا واقعيت
در تعريف دره شــمخال در 24 مرداد 97، به دره بهشتى 
و تشويق مســافران براى ديدن آن، اغراق شده بود و آب 
آنچنانى در كار نبود. تقريباً خشــك بود، ولى پول گرفتن 
مردم روســتا معركه بود.راه رفتن مردم را با ماشين بسته 
بودند و خود مردم روستا با تراكتور، گارى و نيسان مسافران 
را مى بردند و مى آوردند و مى گفتند دولت اين دســتور را 
داده و در هر مرتبه برد و آورد 40 هزار تومان از مردم مى گرفتند و از سرويس بهداشتى 1000 

تومان و از ماشين كه در يك ميدان پارك شده بود 5000 تا 10 هزار تومان پول مى گرفتند.
915...1663

 پيشگيرى از آلودگى هوا در فصل مدارس
آقايان در كارگروه اضطرار آلودگى هواى مشهد از اكنون به فكر باشند كه باز در فصل پاييز به 
دليل آلودگى هوا ادارات و مدارس را تعطيل نكنند؛ االن در سطح شهر تردد كاميون ها و اتوبوس 
بيابانى و تريلى بسيار زياد شده است اين مجوز ها را چه كسى صادر مى كند؟ آيا اين شهر ظرفيت 

اين همه تردد را دارد؟ به عنوان مثال بلوار وحدت صبح ها.
915...0881

 هزينه تراشى اليت براى جانبازان
من جانباز 70 درصد هستم و پالك جانبازى دارم. جديداً 
اليت براى ما هزينه درنظر مى گيرد و مى گويد شــما در 
سيستم ما ثبت نيستيد، بايد بياييد اليت فتوكپى كارت 
ماشــين وكارت جانبازى بياوريد؛ خوب است اليت به روز 
باشــد و نرم افزار بنياد را درخواست و نصب نمايد تا تمام 

جانبازان كه از سراسر ايران مى آيند. از آن استفاده كنند.
915...9701

 آب نيست، اينترنت رايگان هست!
در برخى از روستاهاى بيرجند آب كشاورزى و خوراكى حتى با تانكر به سختى پيدا مى شود، 
بعد دولت آمده اينترنت رايگان ايجاد كرده و كودك و نوجوان و جوان روستايى را تا نيمه شب 

اسير صفحات مجازى كرده اند.
915...7969

 صدور قبض هاى 27 روزه
60 ســال ســن دارم. تا به حال نديدم قبض برق 27 روزه بيايد. مدير برق مهرگان هدف شما 
چيست؟ آيا كسى نيست جلو اين كار ايشان را بگيرد چون كار ايشان باعت ناراحتى مردم مى شود.
915...0398

فارس: اصرار مديران شــهرى مشهد بر ادامه 
پــروژه كمربند جنوبى در حالى در رســانه ها 
انعكاس مى يابد كه حجــم تخريب اين پروژه 
از ديدگاه دانشــگاهيان و فعاالن حوزه محيط 
زيست به مثابه از بين بردن ريشه هاى زندگى 

در مشهد است. 
از همان زمانى كه صداى خراشــيدن كوه در 
ارتفاعات جنوبى مشــهد شنيده شد، مى شد 
مرگ طبيعت را در اين منطقه ديد؛ تنها نقطه 
اتصال مشهد به كوه كه مى تواند جريان هواى 
آلوده را از شــهر خارج و موجب تلطيف هواى 

شهر شود.
اين تنفس گاه شــهرى، چند ســالى است كه 
خراشيده شده و ســاختمان هايى بلند بر فراز 
آن ساخته شــده است كه تنها بخشى از يك 
برنامه بلند مدت براى تبديــل اين مناطق به 

تفرجگاه هاى شهرى است.
تارنماى اطالع رســانى شــركت آبادگران كه 
مجموعه اى ســاختمانى را هم در بخشــى از 
ارتفاعات جنوبى مشهد ساخته، از پروژه بزرگى 
خبر مى دهد كه بر اساس آن قرار است حدود 
47 هكتار از اراضى ارتفاعات غربى كوهسنگى، 
تبديل به مركزى توريستى و رفاهى شود. مسير 
دسترسى به اين مجتمع، كمربند جنوبى است!

 بى اعتنايى به جرم انگارى كوه  خوارى
اســفند 93 رهبــر معظم انقالب نســبت به 
كوه خوارى ها در كشــور به مسئوالن سازمان 
حفاظت محيط زيســت تذكر دادند و گفتند: 
«در مشهد - شــهر ما - من رفتم ديدم طرف 
ارتفاعات جنوب شهر كه در واقع مركز تنفس 
شهر است، دارند افرادى آن باال خانه مى سازند، 
هتل مى ســازند، ســاختمان هاى چند طبقه 
مى سازند؛ اين ها بد اســت، اين ها غلط است، 
جرم بدانيد اين ها را. يكى از كارهاى اساســى 
«جرم انگارى» در قانون است؛ اين ها را بايد جرم 
دانســت در قانون و اين كسانى كه اين كارها 
را مى كنند تعقيب قضايــى كرد. ِصرف اينكه 
بروند قلع بنا بكنند، كافى نيســت؛ كه آن را 
هم متأســفانه در مواردى نمى كنند، كوتاهى 

مى كنند».
ابراز نگرانى ها از آثارى كه ممكن است با تخريب 
كوه و ساخت و ساز در ارتفاعات متوجه سالمت 
شهر شود، از همان ابتدا مطرح شده و هرچند 
به گفته محســن موســوى زاده، عضو شبكه 

ســمن هاى محيط زيســتى خراسان رضوى، 
به اين اعتراض ها اعتنايى نمى شــد، اما حاال با 
پيگيرى اين اعتراض ها، حداقل پروژه كمربند 
جنوبى به دستور دادستانى متوقف شده است.

 شهردارى اما مصمم 
واكنش مديريت شهرى نسبت 
به ايــن موضوع، از يك ســال 
گذشته كه پنجمين دوره شوراى 
اسالمى شهر مشهد فعاليت خود 
را آغاز و شــهردار جديد مشهد 
را انتخاب كــرده، پيگيرى براى 
ادامه اين پروژه بوده اســت؛ اين 
موضع گيرى بــا افت وخيزهايى 
همراه بوده اما در مجموع ادامه 
اين پروژه را به دليل هزينه هايى 
كه تاكنــون بــراى آن صورت 

گرفته، ضرورى مى داند.
آخريــن موضع گيرى از ســوى 

شهردارى درباره اين پروژه، مربوط به سخنان 
شهريار آل شــيخ، معاون برنامه ريزى و توسعه 
شهردار مشهد است كه تحقيقات علمى درباره 
آثار مخرب اين مجموعه را زير سؤال برده است.

 شكل  گيرى جزاير گرمايش در شهر
اين اظهارات واكنش هاى متفاوتى را از ســوى 

فعاالن محيط زيست در مشهد برانگيخت.
مهــدى كالهى، عضو هيئت علمى دانشــگاه 
فردوســى مشــهد مى گويد: كمربند جنوبى 
مشهد ســبب مى شــود كه حجم وسيعى از 
طبيعت بكــر و ريه هاى شــهر از بين برود و 

باعث ايجاد مشكالتى مانند شكل گيرى جزاير 
گرمايش در شهر شود. اين ها نگرانى هايى است 
كه از طرف سمن هاى محيط زيستى، دانشگاه 
و عالقه مندان به محيط زيســت و گروه هاى 
كوهنوردى گوشزد مى شــود و در اين شرايط 
مسئولى كه مى خواهد طرح كمربند جنوبى را 
اجرايى كند، بايد تحقيق 
كرده و ثابت كند كه اين 
پروژه براى محيط زيست 

ضرر ندارد.
مى كنــد:  بيــان  وى 
دوســتانى در شهردارى، 
اين رويكرد احتياط آميز را 
به عهده مدافعان طبيعت 
مى دانند در حالى كه اين 
مدافعان محيط زيستى به 
اطالعات و تصميماتى كه 
پشت درهاى بسته گرفته 
مى شود، دسترسى ندارند.

 كمربندجنوبى مصداق زمين خوارى!
اظهارات معاون برنامه ريزى و توسعه شهردارى 
مشهد، موجب شد تا اعضاى سمن هاى محيط 
زيســتى و گروه هاى كوهنوردى، ابراز نگرانى 
خود را از اتفاقاتى كه كوه هاى جنوبى مشهد را 
به خطر انداخته، با حضور در ارتفاعات جنوبى 

بروز دهند.
اين فعاالن محيط زيستى پروژه كمربند جنوبى 
را مصــداق زمين خوارى عنــوان مى كنند و 
به دنبال تغيير كاربرى آن به محل تفرجگاهى 
هستند تا كمترين تخريب براى زيستگاه ها و 

بيشــترين منفعت براى مردم را در پى داشته 
باشد.

 حفظ پس كرانه هاى شهرى
از اصول شهرسازى است

محسن موســوى زاده، پژوهشگر حوزه محيط 
زيست و نماينده ســمن هاى محيط زيستى 
خراســان رضوى به پيگيرى چندين ســاله 
فعاالن محيط زيســتى براى حفظ ارتفاعات 
جنوبى مشهد اشاره مى كند و مى گويد: زمانى 
كه نخستين كلنگ براى تخريب اين كوه ها به 
زمين خورد، ما به ايــن پروژه اعتراض كرديم 
و تاكنــون مطالباتمان را در ســطح علمى و 

دانشگاهى گسترش داده ايم.
وى ارتفاعات جنوبى مشهد را حكم باغچه براى 
شــهر مى داند و مى گويد: حفظ پس كرانه هاى 
شــهرى يكى از اصول شهرسازى است اما اگر 
چنين فاصله اى بين مردم شهر و تفرجگاه ايجاد 
شود، فاجعه اى بزرگ براى شهر رقم مى خورد.

موسوى زاده به نقش كوه در تلطيف هواى شهر 
اشاره مى كند و توضيح مى دهد: شب ها هواى 
ســرد از اين كوه به سمت شــهر جريان پيدا 
مى كند و باعث خنك تر شدن هوا و همچنين 

خارج شدن آلودگى ها از شهر مى شود.
وى ادامه مى دهد: تغيير در كوه، دماى شــهر 
را افزايش مى دهد كه اين ســبب تغيير اقليم 
شده و از طرف ديگر آلودگى هوا افزايش پيدا 

مى كند.
اين فعال حوزه محيط زيست به برج هايى كه 
در حاشيه كمربند جنوبى ساخته شده اند، اشاره 
مى كند و مى گويد: اين برج ها روى شــيب 15 
درجه ساخته شده و غيرقانونى است و همين 

ساختمان ها جلوى هم رفت هوا را مى گيرند.
وى به اين نكته اشاره مى كند كه پروژه كمربند 
جنوبــى 40 آبراهه را قطع كــرده و مى گويد: 
آبخوان هاى مشــهد قرار اســت از كجا تغذيه 
شــوند؟ از همين كوه ها. ما جلوى غنى شدن 
آبخوان هــا را با يك جاده مى گيريم و كســى 

پاسخگوى آن نيست.
موســوى زاده ادامه مى دهد: اكنون در حالى 
داريم آبخوان ها را از بين مى بريم كه براى آب 
مشكل داريم، قرار است ميلياردها تومان براى 
انتقال آب از درياى عمان به مشهد هزينه كنيم 
ولى اينجا چشــمه هايى وجود دارد كه با اين 

جاده از بين مى روند.

پروژه اى كه همچنان مشهد را تهديد مى كند

مرگ 40 آبراهه در كمربند جنوبى مهدى كاهانى مقدم

 فعاالن محيط زيستى 
پروژه كمربند جنوبى 

را مصداق زمين خوارى 
عنوان مى كنند و 

به دنبال تغيير كاربرى 
آن به محل تفرجگاهى 

هستند
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حل جدول شماره قبل

1- بليغ- مخترع انگليسي ماشين بخار- 
چادر

2- گــرم كننده آزمايشــگاهي- صنع- 
شــهري از توابع فارس كــه بند بهمن 
با2000ســال قدمت در نزديكي آن واقع 

شده
3- طالساز و طالفروش- كشور چاي كله 

مورچه- فرهنگ لغات فرانسه
4- پدر شعرنو- آدم مغرور فكر مي كند 

از آن افتاده
5- غصه و اندوه - ويژگي اخالقي- شكاف 

ديوار- آخرين رمق
6- برهنه- يكدندگي- نان شب مانده

7- زشــت شمردن امري- پايان چيزي- 
اليه

8- تاالر شيشه اى - استان- سيد و سرور
9- بي ســواد- بسياركشــنده- واسطه 

احضار ارواح
10- بيماري يرقان- پيرو- ضمير اتحاد

11- اين پــول را در توكيو خرج كنيد- 
خانه تابستاني- تكيه گاه- عالمت مفعول 

بى واسطه
12- ماســت چكيده اي كه شير در آن 

مخلوط كنند- صفت زندگي آدم بيچاره
13- كاشــف گردش خون- آب فرنگي- 

هجران
14- پرنده شناگر- كرم خونخوار- خريدن

15- حســد- كشــوري در قاره سياه به 
مركزيت «بوجومبورا» - نازيبا

1- نام پسرانه ايرانى- نيستى و نابودى- 
حيوان بيمار

2- پرنده آش سردكن- خط دار- نوشتن
3- گازي بــي رنــگ و بو شــبيه ازت- 

شهرچرم- جهاز عروس
4- ســياره بهرام- قلب قــرآن- ابزار راه 

انداختن كودك نوپا
5- كشيدن- اصالح گر- كهن

6- دانشكده- سركرده خونخوار هون ها - 
كبدي خودمان

7- كهنسال- نام دخترانه وطني- راكب
8- اضافي- ناداني- شــاخه اي از ورزش 

ووشو
9- سختي و مشقت- نازل شدن مطلبي 

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيمبرقلب كسي- نام قديم فردوس
 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com
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 افقى

 عمودى

10- گوشت تركي- ماركي براي آدامسي 
خارجي- بالين

11- از اداتي كه براي بيان فاصله زماني به 
كار مي رود- مفهوم- صوت ندا

12- نويسنده فرانسوي «مسخ»- باالآمدن 
آب دريا- پرچم

13- بانوي كاشــف راديواكتيو- گاهنامه- 
واحد طول موج

14- مــاده ضدعفوني- از تــن پوش ها- 
كمانگير باستاني

15- رودخانــه مرزي- پافشــارى كردن- 
زمان ها

سوژه از شما / پيگيرى از ما

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 

اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.
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یاددا�ت رئيس سازمان نظام پزشكى به قدس عنوان كرد

بيكارى و انجام فعاليت غير مرتبط 3000 پزشك عمومى در مشهد

پروين محمدى از 5000 پزشك عمومى 
در مشــهد فقط 1000 نفــر داراى مطب 
هســتند،حدود 1000 نفر هم در مشــاغل 
اجرايى و كلينيك هاى حوزه ســالمت كار 
مى كننــد و تعداد زيادى عمًال به حرفه هاى 

ديگر و غير مرتبط مشغول و يا بيكارند.
اين مطلــب را دكتر علــى بيرجندى نژاد، 
رئيس ســازمان نظام پزشــكى مشــهد در 
گفت و گــو با خبرنگار ما عنوان كرد و گفت: 
14 هزار و 500 پزشك عمومى، متخصص، 
فوق تخصص و رشــته هاى پروانه دار مانند 
بينايى سنجى، شنوايى سنجى. فيزيو تراپى 
و... زير پوشش و عضو سازمان نظام پزشكى 
مشــهد مى باشــند كه از اين تعداد 5000 
پزشــك عمومــى، 2500 متخصص، 350 
فوق تخصص، 1750 دندانپزشــك، 1250 
داروســاز، 350 علوم آزمايشگاهى و حداقل 

3550 كارشناس ارشد پيراپزشك هستند.

 حفظ شأن و جايگاه پزشكان
وى با بيان حساسيت كار پزشكان و سختى 
شرايط دســتيابى به حرفه پزشكى،استرس 
ورنج طبابت و درمان بيماران صعب العالج 
و... از كنكور و ورود به دانشگاه تا گذراندن 7 
سال دوره دكترى و تالش شبانه روزى براى 
تحصيل علم وزندگى در شرايط دانشجويى 
و ادامه آن براى تخصص و مدارج باالتر و... 
به وظايف ســازمان نظام پزشــكى در قبال 
جامعه پزشــكى اشــاره و خاطر نشان كرد: 
رهبر معظــم انقالب در منويات خود تأكيد 

دارند ســازمان نظام پزشكى در كنار توجه 
به منافع و حقوق مادى و صنفى پزشــكان 
به حقوق معنوى و نيازهاى روحى آنان نيز 
توجه داشته باشــد و با حفظ و حراست از 
اين حقوق جايگاه مناسب شخصيت و مقام 
شامخ پزشكان را در جامعه تعيين و تبيين 
نمايد زيرا از مقام رفيع پزشــكان به عنوان 
نجات بخش جان بيماران و قشــر ارزشمند 

جامعه بايد پاسدارى شود.
از ايــن رو با توجه به عملكــرد مثبت جامعه 
پزشــكى در درمان بيماران و ارتقاى سالمت 
جامعه بايد مراقب باشيم تا آن ها مورد بى مهرى 
و هجمه هــاى انحرافى قرار نگيرند و اگر تعداد 
اندكى از اين قشر صبور و زحمتكش دچار خطا 
شدند اجازه ندهيم به اين حرفه و مقام واالى 
پزشكان خدشه اى وارد شود و باعث دلسردى 

و عدم انگيزه خدمت در آنان گردد.

 در نظر گرفتن منافع پزشكان
دكتر بيرجندى نژاد با بيان اينكه ســازمان 
نظام پزشــكى افزون بر منافع بيماران بايد 
به منافع پزشــكان نيز توجه داشــته باشد، 
تصريح كرد: پزشــكان توقع زيادى از دولت 
و مردم ندارند ولــى حداقل انتظار دارند به 
اين حرفه هم مانند صنوف ديگر اختيارات 
صنفى داده شــود و حقــوق حرفه اى آن ها 

پايمال نشود و محفوظ بماند.
وى بــا تأكيد به اينكــه تصدى گرى دولت 
مانع از تســهيل در امور مى شود، گفت: از 
دولــت خدمتگزار انتظار داريم تصدى گرى 
را كنــار بگذارد و به وظيفــه اصلى خودكه 
برنامه ريزى و مراقبت است بپردازد و فضا را 
بــراى بخش هاى غير دولتى و حضور بخش 
خصوصى در عرصه ســالمت آماده كرده تا 

بستر فعاليت در حوزه سالمت مهيا شود.

همچنيــن بخش هاى عمومــى غير دولتى 
تمركز و توانشــان را بــه متوليان اصلى كه 
دانشــگاه علوم پزشــكى و بخش خصوصى 

است بسپارند.

 فعاليت مداخله گران پزشكى
رئيس ســازمان نظام پزشكى مشهد اظهار 
داشــت: جامعه پزشــكى انتظار دارد مورد 
بى مهرى مسئوالن قرار نگيرد و اجازه داشته 
باشد مسائل حرفه اى خود را توسط سازمان 

نظام پزشكى حل و فصل نمايد.
وى اظهار داشــت: مسئله مهمى كه موجب 
نگرانى ماشده و مسئوالن استانى و كشورى 
بايد با آن برخورد جدى داشته باشند موضوع 
فعاليت مداخله گران در حوزه پزشكى است 
كه بدون هيچ علم و تخصصى براى بيماران 
دارو تجويز مى كنند و بيمار را از درمان اصلى 
دور كرده موجب تشديد بيمارى و تأخير در 

درمان وحتى مرگ او مى شوند.
بنابرايــن انتظار ما اين اســت كه يا به طور 
جدى و قانونى بــا اين پديده برخورد كنند 
و يــا موارد تخلف را پيگيرى و به ســازمان 
نظام پزشــكى بســپارند تا جلــو كار آن ها 

گرفته شود.

آب و �وا
 هواى خراسان رضوى 

تا 3 درجه گرم تر مى شود
قدس: اداره كل هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: بررسى 
نقشه هاى پيشيابى و تصاوير ماهواره طى ساعات بعدازظهر 
در پاره اى نقاط (بخصوص جنوب شرق استان) نشان دهنده 
وزش باد شــديد همراه با گرد و خاك اســت و امروز به طور 

موقت از شدت وزش باد كاسته خواهد شد. 
همچنين طى امروز و فردا بيشينه دماى هوا بين 1 تا 3 درجه 

سلسيوس گرم تر مى شود.
براين اساس براى امروز مشهد نيز آسمانى صاف تا كمى ابرى 

همراه با افزايش شدت باد پيش بينى شده است.

روی �ط حاد�
  تصادف زنجيره اى خودروها 

قربانى گرفت

ايرنا: رئيس اداره حوادث و مديريت بحران دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد گفت: برخورد سه خودرو در جاده سرخس- مشهد يك 

كشته و دو مجروح بر جاى گذاشت.
شــهرام طاهرزاده افزود: اين حادثه حدود ســاعت 11 ديروز بر 
اثر برخورد يك دســتگاه كاميون با دو خودرو سوارى در منطقه 
«تنگلشور» جاده سرخس - مشهد رخ داد. وى خاطر نشان كرد: 
مجروحان اين حادثه سرنشينان يك خودرو سوارى تيبا بودند كه 

راننده آن بر اثر شدت جراحت در دم جان باخت.
وى بيان كرد: دو مصدوم حادثه نيز به بيمارستان شهيد كامياب 

مشهد منتقل شدند.

  5 تن لبنيات فاسد در تربت حيدريه 
كشف شد

قدس: فرمانده انتظامى تربت حيدريه گفت: پنج تن لبنيات فاسد 
از يك دستگاه كاميون يخچالدار در اين شهرستان كشف شد.

سرهنگ على اكبر كيانى افزود: مأموران ايستگاه بازرسى شهيد 
شيردل كامه در بازرسى از اين كاميون پنج تن پنير و خامه فاسد 
و غيربهداشــتى كشف و يك متهم را در همين زمينه دستگير 
كردنــد. وى گفت: ارزش اين محموله 500 ميليون ريال برآورد 

شده و تحقيقات در خصوص آن ادامه دارد.

  كشف 1/8 ميليارد ريال كاالى احتكارى 
در قوچان

قدس: فرمانده انتظامى خراســان رضوى از كشف يك ميليارد 
و 810 ميليون ريال كاالى احتكار شــده در شهرستان قوچان 
خبر داد. ســردار قادر كريمى گزارش داد: در پى كسب خبرى 
مبنى بر احتكار مقادير زيادى اقالم خوراكى و شوينده در يكى از 
روستاهاى قوچان توسط افرادى سودجو، رسيدگى به موضوع به 
صورت ويژه در دستور كار مأموران اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
پليس آگاهى آن شهرستان قرار گرفت. وى افزود: پليس پس از 
شناسايى محل انبار با هماهنگى مقام قضايى در بازرسى از اين 
مكان مقادير زيادى مواد خوراكى احتكار شده شامل روغن، برنج، 
شكر و اقالم شوينده به ارزش يك ميليارد و 810 ميليون ريال 

كشف كرد. پنج متهم در اين زمينه بازداشت شده اند.

 مرثيه 14 بندى 

براى «َكَشف رود» 
يك. دره َكَشــف رود را نخســتين زيستگاه «انسان 

ابزارساز» ناميده اند. 
در ســال هاى 53 و 54 خورشــيدى، دو پژوهشگر 
به نام هــاى «على آريايى» و «كلودتيبــو» كناره هاى 
كشــف رود را از حوالــى روســتاى «آبــروان» در 
فاصله40 كيلومترى جنوب شرقى مشهد تا پيراموِن 
روســتاى«بغبغو» كاويدند.  اين دو، 60قطعه ساطور 
و تيغه گردآورى كردند كه پيشــينه اش، دســتكم 
بــه 800 هزار تــا يك  ميليون ســال مى رســيد. 
ابزارهايى كه نشــانگِر قديمى ترين ردپاى انسان در 
آســياى جنوب غربى بود. (ســيماى ميراث فرهنگى 
خراســان/ لباف خانيكــى، رجبعلى و تاريخ شــهر 

مشهد/سيدى، مهدى). 
دوم. كشــف رود كه از شمال مشهد مى گذرد، در 
نزِد مردم روزگاران پيشين به «دريا» شهرت داشت. 
خط مسيِر آن، راه بازرگانى اى تاريخى بود كه مرو، 
هندوستان و چين را به بين النهرين پيوند مى داد. 
شهر تاريخِى «توس» نيز در حاشيه اين رود بنا شد. 

هرچند از پرآبى آن، خاطره اى بيش نمانده.
سوم. شايد 20 سال است كه كشف رود، دستخوش 
تجاوز انســانى شده و فاضالب هاى آالينده صنعتى، 
خدماتى و خانگى به آن ســرازير شده و كشتزارهاى 
پيراموِن آن با همين آب آلوده، آبيارى مى شود.  ... 

اين حكايِت دوخطى اما تلِخ َكَشف رود است. 
چهارم. در واپســين روزهاى فرورديِن 95 اســت 
كه معاون وقِت خدماِت شــهرى و محيط زيســت 
شهردارى مشهد وعده مى دهد، كشف رود به منطقه 
گردشگرى تبديل مى شــود. خليل اهللا كاظمى مى 
گويد: قرار است در هزار و 900هكتار، باغ پرندگان، 
باغ گياه شناسى، مجموعه ورزشى و  تفريحى ساخته 
شود.  ... دو سال از اين وعده قشنگ مى گذرد. اين 

پروژه، اين روزها در كجاى كار است؟ 
پنجم. در اسفندماه 95، دبيِر كارگروه «نجات كشف 
رود» بــه خبرنگار ما مى گويــد: فاضالب جارى در 
«كشف رود» سال آينده خشكانده مى شود. حسين  
عليميرزايى قول مى دهد، با ســاخِت تصفيه خانه ها 
فاضالب جارى در كشــف رود، سال آينده خشكانده 
مى شود.  ... سخن از تصفيه خانه هايى است كه مى 
توانند تا 300 ليتر بر ثانيه، فاضالب را تصفيه كنند. 

( روزنامه قدس).
ششم. يك نسخه ديگر براى بهتر شدِن حال و روِز 
كشــف رود، طرح صنوبر كارى است. طرحى كه اما 
خيلى زود شكســت مى خورد. محمدحسين پاپلى 
يــزدى، مجرى و مشــاوِر طرح، بعدهــا دراين باره 
مى گويد: «بانك كشــاورزى حمايت نكرد و دســت 
كشاورزان را خالى گذاشــت و آن ها نوميد شدند.» 
به گفته دكتر پاپلى يزدى، «وقتى قرار نيســت وام 
از راه برسد، وقتى دو سال است كه نهال در حاشيه 
كشف رود كاشته نشده، بايد قبول كنيم از سرگيرى 
دوباره كاشــت ســبزى هاى آلوده، عجيب نيست.» 

(خبرگزارى ها، تيرماه 93).
هفتم. پيرمرد چوپان- از روســتاى قازقان- حسابى 
شاكى اســت. او كه ديشــب هم دو گوسفندش بر 
اثــر خوردن فاضالب تلف شــده اند، به خبرنگار مى 
گويد:«مــا هم مســلمان هســتيم و وقتى فاضالب 
را اينجا خالــى مى كنند، همه مريض مى شــويم.» 
عمو ســبحان مى گويد: «نمى گذارم گوسفندهايم از 
فاضالب بخورند، اما باز هم حيوان است ديگر. غافل 
شــوى، مى خورد. همين ديشب دو گوسفندم حرام 
شدند و لش هايشان را هنوز دفن نكرده ايم.»  پيرمرد 
از مــا مى خواهد برويم و از لــش آن ها فيلم بردارى 
كنيم تا شــايد مســئوالن باور كنند، چه باليى سر 

اهالى روستا مى آورند. (شهرآرا، آبان 95).
هشتم. «چهار هــزار هكتار از زمين هاى كشاورزِى 
كشــف رود با فاضالب و پساب غيراستاندارد آبيارى 
مى شــود.» ... ايــن را محمدابراهيم بهبودى- مدير 
آب، خاك و امور فنى مهندســِى جهاد كشــاورزى 
خراسان رضوى- مى گويد. كشتزارهايى كه با پساِب 
غيراستاندارد آبيارى مى شوند زير كشِت ذرت، جو، 
گنــدم، گوجه فرنگى و زعفران مى روند و ســالمت 

مردم را تهديد مى كنند.(ايرنا). 
نهم. «روزانه 300 تانكر فاضالب در كشف رود تخليه 
مى شود.» ... اين را هم حميد صالحى- مديركل وقِت 
محيط زيسِت استان مى گويد. او همچنين انگشِت 
اتهام اش را به ســوى واحدهاى قاليشويى مى گيرد 

كه پساِب شان را روانه كشف رود مى كنند. 
دهــم. « روزانه چهار هزار متــر مكعب فاضالب به 
وسيله تانكرها در كشف رود مشهد تخليه مى شود.»  
... اين را هــم محمد عرفانى، معاون پايش و نظارت 
اداره كل حفاظت محيط زيســت استان به خبرنگار 
ايرنا مى گويد.  او هشــدار مى دهد: تخليه پســاب 
هاى تصفيه خانه هاى پركند آباد 1 و 2 و شــهرك 
صنعتى چرم شهر به كشف رود، مشكالت اين رود را 

سر جاى خودش نگه داشته است.
يازدهم. «كشف رود به زهكِش فاضالب هاى مشهد 
تبديل شــده اســت.»  ... اين را تورج همتى- مدير 
كل حفاظت محيط زيست خراسان رضوى- در 28 

مرداد همين امسال مى گويد. (تابناك).
دوازدهم. اين روزها مى گويند: «متهم شماره يك» 
در آلوده سازِى َكَشف رود، شهرك صنعتى چرم در 
بخش رضويه مشهد اســت كه لوله فاضالب اش را 
به ســوى بستر كشف رود، سرازير مى كند. فاضالب ِ 
صنعتى كه به داشــتِن فلزات سنگين ماننِد جيوه و 
ُكُرم، شــهرت دارد و كمترين ارمغان ش، ســرطاِن 

مخوف است !
 سيزدهم. «ساماندهى كشــف رود متوقف شد.»  
... اين تيتِر درشــِت رسانه هاى محلى در پانزدهم 
فرورديِن 97 اســت.  ... خبرى كــه دبير كارگروه 
نجــات كشــف رود، اعالم مى كند و بــا تلخى از 
پرداخت نشــدِن اعتبارات ملى و اســتانى، سخن 

مى گويد.
چهاردهم. همين امروز، مديرعامل آب منطقه اى 
خراسان رضوى به خبرنگاران گفت: فاضالِب مرگبار 

همچنان در كشف رود جارى است! 
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مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان رضوى در پاسخ به قدس:

فاضالب كشف رود مرگبار شده است
خبر

مهناز خجســته نيا از آخرين وضعيت 
منابع آبى استان گرفته تا چگونگى انتقال 
آب از درياى عمان و شمال هزار مسجد به 
مشهد، از آمار چاه هاى غير مجاز استان تا 
اعتراف به جارى بودن فاضالبى مرگبار در 
كشف رود؛ خبرهايى بودند كه مديرعامل 
شركت آب منطقه اى خراسان رضوى روز 
گذشته در نشست مطبوعاتى تشريح كرد.

محمد عاليى كــه روز گذشــته به بهانه 
تشــريح برنامه هاى هفته دولت در جمع 
خبرنگاران حاضر شــده بود، در پاسخ به 
پرســش خبرنگار ما گفت: گرچه تاكنون 
كارى بــزرگ در جهت نجات كشــف رود 
انجام شده، اما بايد پذيرفت كه كشف رود 
هنوز با فاضالبى آلوده و خطرناك دست و 

پنجه نرم مى كند.
وى بــا بيان اينكه در حــال حاضر عالوه 
بــر تركيبى از پســاب تصفيــه خانه هاى 
پركندآباد، التيمــور، اولنگ و خين عرب، 
فاضالب خام و مرگبار چرمشهر نيز سرازير 
كشف رود مى شود، افزود: فاضالب جارى 
در كشــف رود دردى اســت كه نمى توان 

براى آن يك نسخه واحد درمان پيچيد.
اين مقام مسئول با اشاره به ضرورت ورود 
نجات  بــراى  اجرايى  دســتگاه هاى  همه 
كشــف رود، اظهــار داشــت: وظيفه آب 
منطقه اى تنها بازگشايى مسير كشف رود 
بود كه به خوبى انجام شد، اما براى تصفيه 
استاندارد فاضالب جارى در كشف رود آب 
منطقه اى طبق قانون هيچ وظيفه اى ندارد.
وى اســتفاده از اين فاضــالب در جهت 
توليــد محصوالتى غيــر از محصول مورد 
استفاده انســان و دام مانند گل و پرچين 

و درختان صنوبر و سرو را 
از جمله راهكارهاى كوتاه 
مــدت عنوان كرد و گفت: 
دستگاه  و  كارشناس  هيچ 
اجرايــى نمى تواند طرحى 
براى اســتفاده از فاضالب 
بد تصفيه شــده به عنوان 

راهكار ارائه كند. 
  

 10 هزار حلقه چاه غير مجاز 
در استان

مديرعامل آب منطقه اى خراســان رضوى 
در ادامه از وجــود بيش از 10 هزار حلقه 
چاه غير مجاز در اســتان خبر داد و گفت: 
اين در حالى اســت كه تاكنــون بيش از 
7400 حلقه چاه غير مجاز پر شده است.

محمــد عاليى ورود نخبــگان اجتماعى و 
تشــكل هاى زيست محيطى براى فرهنگ 
ســازى در جهت ضرورت رعايت حرمت 

اخالقى اســتفاده از آب با 
برداشــت هاى غيــر مجاز 
كاهش  راهكارهــاى  از  را 
تعــداد چاه هاى غير مجاز 

استان برشمرد.
وى با اشــاره به مقام اول 
ميزان  در  رضوى  خراسان 
اضافه برداشــت آب در كشور، افزود: اين 
در حالى است كه اين استان مقام اول در 
جبران كســرى مخازن با نصب كنتورهاى 

هوشمند را نيز داراست.

  خبرهاى يك خطى
  مديــر عامــل شــركت آب منطقه اى 
خراسان رضوى در پاسخ به پرسشى خروج 
آب هاى سطحى از استان را رد كرد و گفت: 
نمى توان جلوى روان آبى را بدون توجه به 

نياز طبيعى زمين از باال دست گرفت.
  عاليى از تدوين طرح ســازگارى با كم 

آبى در اســتان خبر داد و افزود: با تصويب 
اين طرح و اجراى آن از 20 روز آينده براى 
27 دشت ممنوعه و 28 شهرستان خراسان 

رضوى مديريت آب بهينه سازى مى شود.
  وى بــا انتقاد از جــاى خالى مديريت 
مصرف آب اظهار داشت: متأسفانه تاكنون 
هزاران ســاعت صرف تهيه برنامه و سند 
چشم انداز به جهت تأمين آب كرده ايم اما 
هيچ توجهى بر مديريت مصرف نداشته ايم. 
  اين مقام مســئول رعايت معاهدات در 
آب هاى مــرزى را خط قرمز عنوان كرد و 
گفت: مباحثى در خصوص برداشــت آب 
سد دوستى مطرح شده كه صحت ندارد؛ 
چراكــه ايــران تاكنــون 60 ميليون متر 
مكعب بيشتر از تركمنستان از ذخيره آب 
اين ســد اســتفاده كرده كه بايد در قالب 

تهاتر بدهى ها تسويه كنيم.
  وى از طرح هاى انتقال آب به عنوان اقدامى 
نه خوب و نه بد ياد كرد و اظهار داشــت: اين 
طرح ها بايد در شرايط بحرانى اجرا شوند، اما 

به شرط مطالعاتى جامع و كامل!
  مديــر عامــل شــركت آب منطقه اى 
خراســان رضوى از اتمام مطالعات فاز اول 
انتقال آب از درياى عمان به مشــهد خبر 
داد و گفــت: مطالعات فــاز دوم و اجراى 
اين طرح در صورت ورود بخش خصوصى 

همزمان انجام خواهد شد.
  عاليى بر ضرورت ورود بخش خصوصى 
براى ســرمايه گذارى در توليد آب بسته 
بندى از شــمال هزار مســجد تأكيد كرد 
و افــزود: اجراى چنين طــرح هايى قطعاً 
راهــكارى براى خود منطقه و كالنشــهر 

مشهد خواهد بود.

  عذر خواهى فرماندار بابت نامطلوب 
بودن راه هاى جوين

جوين- خبرنگار قدس  فرماندار شهرستان جوين گفت: 
بــه خاطر نامطلوب بودن وضعيت راه هاى مواصالتى شــهرى 
و روســتايى و بين شهرى از مردم شــريف شهرستان جوين 

عذرخواهى مى كنم.
فرماندار جوين در جلسه شوراى ادارى ضمن گراميداشت ياد 
و خاطره شــهيدان رجايى و باهنر گفت: محورهاى پر ترافيك 
مواصالتى شهرســتان جوين حوادث ناگوارى را به همراه دارد 
كه از اين بابت ما شرمنده مردم شهرستان جوين هستيم و با 
پيگيرى هاى مستمر تالش مى كنيم راه حلى براى اين مشكل 

بزرگ پيدا كنيم.
حسين جمشيدى تأكيد كرد: راه هاى مواصالتى موجود مربوط 
به زمانى است، كه در اين منطقه فقط يك بخش و110 روستا 
با تعداد محدودى خودرو سبك و سنگين و تراكتور وجود داشته 
است كه بعد از چهار دهه تغييرات زير ساختى به وجود نيامده و 

حجم سنگين ترافيك روح و جسم مردم را آزار مى دهد. 
نماينــده عالى دولت يادآور شــد: از طرفــى كارخانه هاى 
فوالد، اســيد سيتريك، جمكو و كارخانه قند جوين و ساير 
كارخانه هــاى كوچك حجم ترافيك محورهــاى موجود را 

افزايش داده است.
وى بيان داشــت: در هفته دولت امسال با تمام محدوديت هاى 
ريالى 47 پروژه عمرانى در شهرستان به بهره بردارى رسيد كه 
پروژه هايى همچون ساختمان بيمارستان قمر بنى هاشم(ع) 
جهت ارتقا، ســاختمان درمان بســتر حكم آباد، ســاختمان 
بخشدارى عطاملك، فاز 4 پروژه آبرسانى مجتمع بيسجرد به 

ارگ و كتابخانه رازى از جمله اين پروژه هاست.

فرجام علوى

��ر

سوژه از شما / پيگيرى از ما

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  
عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.
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